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Amandelman Alex 34596/06 JUN EH 
Hieman kevytluustoinen ja lyhytrintakehäinen nuori herra. Otsapenger saisi olla selvempi ja pää 

kokonaisuudessaan saa vahvistua. Lyhyt pysty olkavarsi ja kovin löysät kyynärpäät. Hyvä selkä. Liian 

laskeva lantio. Liikkeessä ylhäällä kannettu häntä. Väri ok. Karvanlähtö ja tänään kovin lyhyessä ja 

hieman sillkkisessä turkissa. Miellyttävä luonne. 

Bernarossa Capitano 40630706 JUN EH2 

Vielä kokonaisuudessa hyvin löysä, mutta erittäin hyvän tyyppinen ja mittasuhteiltaan oikea, 

vahvaluustoinen. Edessä riittävästi, takaa hyvin kulmautunut uros. Komeä häntä ja hyvä ylälinja. oikein 

sijoittuneet , mutta hieman isot korvat. Miellyttävä luonne. Laineikas, mutta oikealaatuinen karva. Väri 

ok. Tarvitsee vain aikaa. 

Bernarossa Cherokee 40632/06 JUN EH3 

Erittäin hyväntyyppinen ja sopivan kokoinen, vahvaluustoinen nuori uros. Hyvä päänmalli, mutta saa 

vielä vahvistua. Lyhyt pysty olkavarsi. Hyvä rungon malli. Vielä hieman pehmyt selkä ja hieman 

laskeva lantio. Riittävät takakulmaukset. Hieman laajat valkoiset merkit päässä, kuitenkin vielä ihan 

ok. Kantaa häntänsä ylhäällä liikkeessä. Hyvä karva, vaikkakin runsaasti lainehtii. Miellyttävä luonne. 

Bernoban Aikapoika 31588/06 JUN ERI1 PU1 SERT ROP RYP3 

Keskikokoa pienempi, hyvin vahvaluustoinen. Otsapenger voisi olla hieman selvempi, muuten hyvä 

pää ja ilme. Hyvät korvat. Riittävä etu-, erinomaiset takakulmaukset. Erinomainen lantion asento. 

Liikkuu ikäisekseen todella hyvin. Hyvä karva ja värimerkit. Hyvä luonne. 

Fridkullas Ural 10068/06 JUN EH4 

Keskikokoa pienempi, hieman lyhytkaulainen ja kevytluustoinen nuori uros, kevyehkö kuono, mutta 

hyvät pään mittasuhteet. Hieman alaskiinnittyneet suuret korvat. Kovin lyhyt ja laskeva lantio. Mutta 

riittävät takakulmaukset. Hieman lyhyt eikä vielä tarpeeksi kehittynyt rintakehä. Hyvä karva. 

Miellyttävä luonne. Liikkuu vielä kovin löysästi. Väri ok. 

Marjakarhun Davycrocket 14893/06 JUN EH 

Hieman lyhyt. Riittävärunkoinen, mutta hieman kevytluustoinen. Vahva pää, joka saisi olla hieman 

holvautuneempi. Hyvät korvat. Kovin löysät kyynärpäät ja niukat etukulmaukset. Kantaa häntäänsä 

ylhäällä liikkeessä. Hyvä karva ja erinomaiset värimerkit, saisi olla pidempi. Tarvitsee vain aikaa. 

Bernarossa Biccu-Wagner 42110/05 NUO ERI1 PU4 VASERT 

Erinomaista tyyppiä oleva, vahvapäinen nuori uros. Kuono saa vielä hieman vahvistua. Erinomainen 

raajaluusto, takakulmaukset ja häntä. Kovin löysät kyynärpäät ja niukat etukulmaukset. Hyvä karva. 

Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Muutama sentti lisää raajakorkeutta ei tekisi pahaa. Hyvä väri 

ja karva. Liikkuu ok, hieman ylhäällä liikkeessä kannettu häntä. 

Alpweiden Top Style 50191/04 AVO EVA 

Hieman ujosti esiintyvä, aavistuksen lanne osaltaan pitkä, mutta muuten hyväntyyppinen. Hieman 

kevyt kuono ja laskeva kuononselkä. Kovin löysät ranteet ja löysät kyynärpäät. Hyvät takakulmaukset. 

Lainehtiva karva. Liikkuu kovin epävarmasti eturaajoillaan ja ontuu. Tarvitsee lisää itsevarmuutta. Väri 

ok. 

Bernarossa Armando 20952/05 AVO H 

Hieman kokoonsa nähden kevytluustoinen ja etumatala. Kovin lyhyt lantioinen ja takaa niukasti 

kulmautunut herra. Hyvä pää ja ilme. Hieman lentävät korvat. Ylhäällä kannettu häntä. Hyvä karva ja 

väri. Liikkuu kovin löysästi edestä. Iloinen luonne. 

Bollbölen Genesis 20967/05 AVO H 

Todella lyhytkaulainen. Oikea pään malli. Lyhyt pysty olkavarsi ja todella etuasentoinen lapa. 

Köyristää hieman lanneosaa sekä seistessä että liikkeessä. Voimakkaasti laskeva lantio. Liikkuu kovin 

ahtaasti takaa katsoen, mutta hyvällä potkulla. Voimakkaasti kihartuva, mutta oikealaatuinen karva. 

Atelier’s Drosselbart 45092/02 VAL ERI1 PU2 
Erinomaista tyyppiä oleva. Aavistuksen tuhdissa kunnossa esitetty. Hyväluustoinen ja hyvin liikkuva 

uros. Hieman niukat rintamerkit. Hyvä häntä ja karvanlaatu. Hyvä luonne. Hieman löysät etuliikkeet. 

Bernario Ture Steinsson 35232/02 VAL ERI2 PU3 

Erinomaista tyyppiä oleva, todella voimakaspäinen uros. Erinomainen raajaluusto ja rungon malli. 

Hyvä ylälinja ja häntä. Niukat etukulmaukset ja hieman löysät kyynärpäät. Hyvä karva, liikkuu hyvin 

sivulta katsoen ja hyvällä potkulla, hieman ahtaasti takaa. Hyvä luonne. Värimerkit ok. 

Bernarossa Chantanella 40633/06 JUN H 

Kovin pitkä ja kapeapäinen ja pitkäkuonoinen. Kookas  ja kokoonsa nähden hieman kevytluustoinen 

nuori neiti. Lyhyt pysty olkavarsi. Vielä kovin litteä, mutta riittävän syvä runko. Liian laskeva lantio. 

Hyvät värimerkit. Kovin lyhyt karva. Liikkuu hieman jäykästi taka ja saisi liikkua paremmalla 

askelmitalla. Tarvitsee paljon aikaa. 



Bernarossa Cinnamon 40634/06 JUN EH2 

Erittäin hyväntyyppinen. Otsapenger saisi olla selvempi, muuten hyvä pään malli. Kovin etuasentoinen 

lapa ja pysty olkavarsi. Hieman laskeva lantio. Hyvät takakulmaukset. Erinomaiset värimerkit. Hieman 

lyhyt karva. Hyvä luonne. 

Bernarossa Cuccina 40635/06 JUN H 

Kookas, hieman takakorkean vaikutuksen tekevä pitkähkö narttu. Voimakas pää. Hieman liian 

voimakas otsa. Kovin laskeva lantio, joka saisi olla pidempi. Riittävät takakulmaukset. Liikkuu kovin 

löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Hyvä väri ja karvanlaatu. Tarvitsee kovasti aikaa, eikä saa enää kasvaa. 

Bernoban Aamutossu 31592/06 JUN ERI1 PN2 SERT 
Todella viehättävä, erinomaista tyyppiä oleva, hyvin feminiininen nuori neiti. Kaunis pää ja ilme. Hyvä 

ylälinja ja häntä. Erinomaiset rintamerkit. Hyvä karva, luonne ja liikkeet. 

Merry Mistel’s Shasta 39371/06 JUN H 

Todella narttumainen, hieman kevytpäinen ja kapea kuonoinen. Mittasuhteiltaan ok. Kokoon sopiva 

raajaluusto. Niukat etukulmaukset, hyvä takaosa. Hieman kihartuva karva. Hyvät värimerkit. Liikkuu 

leveästi edestä. Pitkä valkoinen raita, joka menee yli kallon. Hyvä kuono. Tarvitsee paljon aikaa. 

Maroussia Aida 19384/04 AVO ERI1 PN3 VASERT 

Mittasuhteiltaan erittäin hyvä. Edestä kovin niukasti kulmautunut, hiukan voimakaskalloinen narttu. 

Hyvä rintakehä. Hyvät värimerkit ja häntä. Saisi liikkua paremmalla takapotkulla ja liikkuu leveästi 

edestä. Hyvä karvanlaatu, mutta voimakas karvanlähtö. 

Maroussia Alexina 19392/04 AVO EH4 

Sopivan kokoinen. Edestä todella löysä ja niukasti kulmautunut. Voimakas nartun pää ja kovin 

voimakas kuono. Hieman lyhyt kaula. Kovin voimakkaasti kihartuva karva. Laskeva lantio. Liikkuu 

leveästi edestä ja saisi liikkua paremmalla potkulla takaa. Hyvä luonne. 

Merry Mistel’s Roxie 44824/04 AVO EH2 

Edestä todella leveästi liikkuva, erittäin hyväntyyppinen. Aavistuksen lanneosastaan pitkä, takaa 

hyvinkulmautunut tyttö. Hieman suuret korvat ja voimakkaasti holvautunut kallo. Hyvä karva ja 

värimerkit ja luonne. 

Momandan Peggy Sue 23375/02 AVO H 

Voimakas, hieman arasti esiintyvä, pitkä ja kevytkuonoinen tyttö. Otsapenger saisi olla selvempi. 

Lyhyt pysty olkavarsi ja löysät kyynärpäät. Riittävät takakulmaukset. Värimerkit ok. Voimakkaasti 

kihartuva karva. Hieman litteät käpälät ja kovin löysät ranteet. Tarvitsee hieman lisää itsevarmuutta. 

Nashira av Milkcreek RKF1508331 AVO EH3 
Todella narttumainen, mittasuhteiltaan hyvä. Hieman kapepäinen. Kokoonsa nähden hieman 

kevytluustoinen. Niukat etukulmaukset. Hyvä takaosa. Hieman niukat rintamerkit. Liikkuu edestä 

hieman leveästi ja löysästi, muuten hyvin. Hyvä luonne. 

Beneco’s Qapri 36961/01 VAL ERI2 PN4 

Edestä kovin leveästi, muuten hyvin liikkuva. Aavistuksen lanneosaltaan pitkä narttu. Hyvä pää ja 

ilme. Lyhyt pysty olkavarsi ja löysät kyynärpäät. Kovin niukat rintamerkit. Hyvä karvanlaatu, mutta 

karvanlähtö. Hyvä luonne. 

Bernarossa Aprilia 20955/05 VAL ERI3 

Kookas, kapeapäinen, hyvillä värimerkeillä varustettu narttu. Lyhyt pysty olkavarsi ja löysät 

kyynärpäät. Hyvä karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa. Liikkuu hyvin sivulta katsoen, mutta leveästi 

edestä. Hyvä luonne. 

Funatic Vanity Fair 32299/04 VAL ERI1 PN1 VSP 

Joustavasti liikkuva, sopivankokoinen, aavistuksen pitkäkuonoinen, mutta muuten kaunislinjainen 

narttu. Riittävät etu-, erinomaiset takakulmaukset ja hyvä häntä. Oikea karvanlaatu, mutta hieman 

lyhyessä turkissa. 

 

 


